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Lipigon genomför övertecknad nyemission 
av aktier 
 
Lipigon Pharmaceuticals AB (”Lipigon”) har framgångsrikt avslutat en 
nyemission av aktier som tillför bolaget närmare 16,7 miljoner kronor. Kapitalet 
ska primärt användas för att ta bolagets huvudprogram mot kliniska studier. 
 
(Detta är en sammanfattning av engelska pressmeddelandet ”Lipigon completes oversubscribed new 
share issue”, 2020-06-30) 
 
Lipigon, som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av 
fetter, tillkännager idag att bolaget framgångsrikt har avslutat en övertecknad nyemission av aktier. 
Nyemission genomfördes tillsammans med G&W Fondkommission AB (”G&W”) som finansiell 
rådgivare och tillförde bolaget 88 572 nya aktier med en ökning av aktiekapital om 88 572 SEK. 
 
Den aktuella nyemissionen avslutar en intensiv vår som startade med att bolaget förvärvade 
läkemedelsprogrammet Lipisense från Secarna i mars, följt av tillkännagivandet att bolaget ingått ett 
samarbetsavtal, i mitten av maj, med det världsledande screening-bolaget HitGen för identifiering av 
substanser för läkemedelsutveckling inom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Kapitalet kommer 
primärt att användas för att förbereda bolagets program Lipisense för kliniska studier. 
 
”Nyemission togs emot med stort intresse vilket resulterade i överteckning. Vi är nöjda att våra 
befintliga aktieägare fortsätter att stå bakom oss och vi är också glada att välkomna våra nya 
aktieägare”, säger Dr. Stefan K Nilsson, VD för Lipigon. 
 
”Vi ser stor potential i alla våra läkemedelsprojekt och har nu resurser att genomföra vår plan. 
Lipisense är vårt längst framskridna läkemedelsprojekt och går nu in i preklinisk utveckling och 
avslutande planering av kliniska studier. Vi kommer att välja läkemedelskandidat för preklinisk 
utveckling under året och när detta är gjort kommer ytterligare kapital att behövas för fortsatt 
utveckling av kandidatsubstansen. Vi siktar därför på en större kapitalisering i samband med en 
börsnotering under nästa år”, fortsätter Dr. Stefan K Nilsson. 
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Om Lipigon Pharmaceuticals AB 
Lipigon utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, 
s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå 
Universitet. Lipigon fokuserar primärt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på 
nischindikationer, men på sikt har Bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom 
området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-
läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut 
andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med 
Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i 
samarbete med HitGen, Inc.  
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